
Освітній напрям «Особистість дитини» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти)  

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

 1. Сприяйте становленню ціннісних орієнтацій дітей старшого   
дошкільного   віку 

2.  Як сформувати особистісну зрілість дошкільника   
3. План реалізації річного завдання за фізкультурно-оздоровчим 

напрямом освітнього процесу 
 

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти)  

1. Базовий компонент дошкільної освіти України 
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Посібники 

1. Методики формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку: Навчальний посібник  / За ред. К.Й. 

Щербакова — К.: Вища шк., 1996. – 94 с.     

Методичні рекомендації 

 1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

1. Точна наука розвиває творчі задатки, або Математика для 
дошкільників 

2. Як вивчити з дитиною числа та цифри 
3. Геометрію вивчаємо, її фігури всюди помічаємо  

4. План реалізації річного завдання за логіко-математичним 

напрямом освітнього процесу 

 

Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://ezavdnz.expertus.com.ua/867888
https://ezavdnz.expertus.com.ua/867888
https://ezavdnz.expertus.com.ua/867889
https://emetodyst.expertus.com.ua/889026
https://emetodyst.expertus.com.ua/889026
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://d-learn.pnu.edu.ua/data/users/56/import/sherbakova_k_i_metodika_formuvannya_elementarnih_matematichn.pdf
https://d-learn.pnu.edu.ua/data/users/56/import/sherbakova_k_i_metodika_formuvannya_elementarnih_matematichn.pdf
https://d-learn.pnu.edu.ua/data/users/56/import/sherbakova_k_i_metodika_formuvannya_elementarnih_matematichn.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868348
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868348
https://ezavdnz.expertus.com.ua/867891
https://ezavdnz.expertus.com.ua/867891
https://ezavdnz.expertus.com.ua/867892
https://emetodyst.expertus.com.ua/870817
https://emetodyst.expertus.com.ua/870817


1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

 1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента   
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

1. Прогулянка – час яскравих вражень, активності й пізнання 
2. Освіта для сталого розвитку дошкільників, або Як організувати 

роботу з дітьми 
3. Хочу знати все! або Експериментуйте разом із дітьми 

 
Освітній напрям «Гра дитини» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

1. Навчання через гру та діяльнісний підхід:огляд доказів 
2. Які «тихі» ігри можна запропонувати дитині? 

     3.  Організуйте ігрову діяльність дошкільників за сучасним форматом 
 4.  Сюжетно-рольова гра – школа довільної поведінки 
 5.  Рух + гра = рухлива гра, або Як позбутися гіподинамії 

 
Освітній напрям «Дитина в соціумі» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Посібники 

1. Моя країна – Україна: хрестоматія для дошкільнят з національно-
патріотичного вихо-вання / автори і укладачі – Наталя Гавриш, Ольга 
Косенчук. – Харків: Ранок, 2022. – 96 с. 

Методичні рекомендації 

1.Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868351
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868353
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868353
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868352
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://cms.learningthroughplay.com/media/bypmfw3p/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4-2017_ltp-a-review-of-the-evidence_ua.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/06/07/Quite.games.07.06.2022.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868460
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868459
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868458
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://drive.google.com/file/d/1VVgiL0jJjhiWttvtL99LIBKmzMzl1MJH/view
https://drive.google.com/file/d/1VVgiL0jJjhiWttvtL99LIBKmzMzl1MJH/view
https://drive.google.com/file/d/1VVgiL0jJjhiWttvtL99LIBKmzMzl1MJH/view
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf


2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

1. «Дитина в соціумі. Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної 
освіти» 

2. Чому діти не хочуть виконувати трудові доручення?     
3. План реалізації річного завдання із соціально-морального 

розвитку дошкільників 
 

Освітній напрям «Мовлення дитини» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Посібники 

1. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей 
рідної мови: Підручник / За ред. А. М. Богуш. – К.: Вища шк., 2007. - 542с.  

Методичні рекомендації 

      1.Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 
       2.Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

       1. Мовлення дитини. Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної 
освіти (нова редакція) 
        2.Розвиток мовлення: розв’язуємо актуальні проблеми 
        3. Від предмета до сюжету: складайте розповідь разом з дітьми 
        4.Застосовуйте різновиди мовленнєвої комунікації з дітьми  
        5.План реалізації річного завдання за мовленнєвим напрямом 
освітнього процесу 
 

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/Pidvyshchennya%20kvalifikatsiyi/15.04/Dv_2021-04-Kosenchuk.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/Pidvyshchennya%20kvalifikatsiyi/15.04/Dv_2021-04-Kosenchuk.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868478
https://emetodyst.expertus.com.ua/893144
https://emetodyst.expertus.com.ua/893144
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
http://194.44.152.155/elib/local/sk727623.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk727623.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/05/11/Dv_2021-03-Gavrysh.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/05/11/Dv_2021-03-Gavrysh.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868489
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868487
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868488
http://194.44.152.155/elib/local/sk727623.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk727623.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk727623.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk727623.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf


1. Дитина у світі мистецтва. Впроваджуємо Базовий компонент 
дошкільної освіти (нова редакція) 

2. Мистецька освіта дітей. Традиції та інновації в оновленому БКДО 
3. Формування навичок рефлексії у дітей: ранкова зустріч 

«Мистецький досвід») 
4. Мистецька освіта дошкільників: не відтворювати, а творити    
5. План реалізації річного завдання за художньо-естетичним 

напрямом освітнього процесу 
 

Освітній напрям Освітній напрям «Особистість дитини.  

Спортивні ігри (шахи, футбол, баскетбол)» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

     1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

1. Оле-оле-оле! або Футбол у закладі дошкільної освіти 
 

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. 

Комп’ютерна грамота» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України 
 Програми розвитку дітей 

     1. Програми розвитку дітей 
2. Парціальна програма «Медіасвіт для дошкільнят» 
3. Парціальна програма з медіаосвітньої діяльності 

«Медіадошкільник» для дітей старшого дошкільного віку  
4. Казки і фарби:  парціальна програма розвитку творчих здібностей 

дітей 4-6 років  на заняттях із малювання  з використанням елементів 
медіа освіти       

Методичні рекомендації 

1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

1. Приватність дитини в інтернеті 
2. Комп’ютер для дошкільників: забаганка чи потреба часу?       

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/02/22/Dytyna%20u%20sviti%20mystetstva.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/02/22/Dytyna%20u%20sviti%20mystetstva.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/04/27/Mystetska.osvita.ditey.Tradytsiyi.innovatsiyi%20.Avtorka.A.Shevchuk.27_04.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/05/11/05shevchukformuvannya-navichok-refleksii.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/05/11/05shevchukformuvannya-navichok-refleksii.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868490
https://emetodyst.expertus.com.ua/882458
https://emetodyst.expertus.com.ua/882458
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868492
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Mediasvit_dlya_doshkilnyat_2019.pdf
http://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf
http://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf
http://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf
http://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf
http://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf
http://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf
http://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kazky_i_farby_2019.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/ua/news/buklet-privatnist-ditini-v-interneti-yak-zahistiti-osobistu-informaciyu
https://aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Mediashkolnik_2019.pdf


3. План реалізації річного завдання з формування основ цифрової 

грамотності дошкільників 

Освітній напрям «Мовлення дитини. Основи грамоти» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

     1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

1. Як навчати дітей елементів грамоти 
 

Освітній напрям «Мовлення дитини. Іноземна мова» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

      1. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

      1.Навчайте дітей англійської мови під час гри 
 

Освітній напрям «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

      1.Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

1. «Економічний ігроленд» як технологія економічного виховання 
дошкільників 

https://emetodyst.expertus.com.ua/914611
https://emetodyst.expertus.com.ua/914611
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868702
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868703
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868761
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868761


 

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва. Хореографія» 

Базовий компонент дошкільної освіти  

(Державний стандарт дошкільної освіти) 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України  
Програми розвитку дітей 

1. Програми розвитку дітей 
Методичні рекомендації 

       1.Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти 

2. Інструктивно-методичні рекомендації. щодо забезпечення 
наступності дошкільної та початкової освіти     

Онлайн ресурси 

      1.Iнтегрована відповідальність, або Зони впливу різних фахівців на 
музичне виховання дітей  
      2.Танцювальний бал: свято і навчання життєво важливих навичок 

 
 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868763
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868763
https://ezavdnz.expertus.com.ua/868764

